
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 18.06.2014
Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 18:40

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen Ordfører SKKP
Kurt Michalsen MEDL SKKP
Ørjan Albrigtsen MEDL SKKP
Geir Helgesen MEDL SKKP
Vidar Brox-Antonsen MEDL SKKP
Ingrid Lønhaug Varaordfører SKSV
Pål S. Mathiesen MEDL SKSV
Dag Hugo Lorentzen MEDL SKSP
Irene Toresen MEDL SKAP
Øystein Skallebø (permisjon kl 
1650, etter sakene 21-28 og 35)

MEDL SKAP

Jørn Cato Angell MEDL Uavhengig
Mona Jørgensen MEDL SKH

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Roger Johansen MEDL SKKRF
Ørjan Pedersen MEDL SKH
Kari-Ann Olaisen MEDL SKKP
Einar Lauritzen MEDL SKAP
Vidar Langeland MEDL SKFRP
Kjell Arne Sørensen MEDL SKKP
Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Robert B. Hansen Einar Lauritzen SKAP
Hanne Høgstad Leif-Peder Jørgensen SKSP
Paul Stabell Vidar Langeland SKFRP
Kolbein Simonsen Ørjan Pedersen SKH
Liv Grethe Lauritzen (fra kl 
1650)

Øystein Skallebø SKAP

Merknader til innkallingen:  ingen – møtet lovlig satt

Merknader til sakslista: 
- Revisjonsbrev nr 6 ifm årsregnskapet 2013 deles ut på møtet
- Jørn Cato Angell etterlyste interpellasjon ang veier som ikke ble behandlet i forrige 

møte grunnet fravær – vil bli besvart i dag 



- Innkomne spørsmål fra Skjervøy Høyre vil bli besvart ifm behandlingen av 
årsregnskapet

- Spørsmål fra Skjervøy Frp vil bli besvart i møtet. 

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Cissel Samuelsen Rådmann
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef
Kjell-Ove Lehne Fungerende teknisk sjef
Espen Li Økonomisjef
Rune Stifjell Økonomisjef i permisjon – ifm sak 21, godkjenning av 

årsregnskap og årsmelding
Magnar 
Solbakken

Formannskapssekretær 

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Torgeir Johnsen Hanne Høgstad Robert Hansen



Spørsmål fra Paul Stabell (Frp)
- Viser til tidligere spørsmål i kommunestyre om en opplysning i skatteoppkrevers 

årsrapport for 2011 hvor det ble avdekket beløp på om lag 1,7 millioner ved 
skatteoppkreverens kontroller. Skatteoppkrever Stifjell opplyste at dette var 
trygdesvindel. 

- Rune Stifjell (tidl økonomisjef) bekreftet at han da svarte trygdesvindel, men fant ut i 
ettertid at dette var feil. Saken gjaldt andre forhold, til sammen seks saker på til sammen 
1,7 millioner kroner. Den største saken var på 1,3 millioner kroner. 

                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 21/14 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding for 
2013

2014/1758

PS 22/14 Fastsetting av endelige 2013-satser for tilskudd til 
private barnehager

2014/1758

PS 23/14 Godkjenning av kontrollutvalgets årsrapport for 
2013

2014/413

PS 24/14 Politisk behandling: Forvaltningsrevisjonsrapport 
inntektsskapende virksomhet

2012/4414

PS 25/14 Balansering av økonomirapportering vår 2014 2013/3864

PS 26/14 Investeringsrapport våren 2014 2013/3864

PS 27/14 Tilstandsrapporten i grunnskolen 2013 for 
Skjervøy kommune

2012/621

PS 28/14 Kompetanseplan for barnehagesektoren i 
Skjervøy kommune

2014/1872

PS 29/14 Godkjenning av låneopptak til kjøp av 
datamaskiner i grunnskolen

2013/746

PS 30/14 Deltakelse i prosjekt "Kunnskapsløft i 
kulturminnevernet"

2014/1404

PS 31/14 Rullering av edruskapspolitisk plan 2013/4123

PS 32/14 Søknad om skjenkebevillinger, Ocean Bar 2014/1480

PS 33/14 Utvidelse av skjenkeområde - Arctic Panorama 
Lodge

2013/829

PS 34/14 Politisk behandling: skjenkebevilling KaiEn 
Skjervøy AS

2013/2171

PS 35/14 Boligsosial handlingsplan 2013/1015

PS 36/14 Medarbeiderundersøkelsen 2014/1556

PS 37/14 Resultat fra brukerundersøkelse 2014 ved 
Eidekroken barnehage

2014/1556

PS 38/14 Resultat fra brukerundersøkelse 2014 i Skjervøy 2014/1556



kulturskole

PS 39/14 Resultat fra brukerundersøkelse 2014 ved 
Skjervøy ungdomsskole

2014/1556

PS 40/14 Resultat bra brukerundersøkelse 2014 ved 
Skjervøy barneskole

2014/1556

PS 41/14 Resultat fra brukerundersøkelse 2014 i SFO ved 
Skjervøy barneskole

2014/1556

PS 42/14 Resultat fra brukerundersøkelse 2014 teknisk etat 
byggesaksavdelingen

2014/871

PS 43/14 Resultat fra brukerundersøkelse 2014 i Vågen 
barnehage

2014/1556

PS 44/14 Interpellasjoner 18.06.2014 2012/502

PS 45/14 Referatsaker

RS 15/14 VS:  Årsmelding og regnskap for Halti 
kvenkultursenter IKS

2012/1253

RS 16/14 Årsmelding Ørneveien Naturbarnehage - 2013 2014/944



PS 21/14 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding for 2013

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Årsregnskap og årsmelding for 2013 godkjennes.

2. Overskuddet for 2013 disponeres slik: Generelt disposisjonsfond kr 1.000.000,- og resten til 
premieavviksfond. 

3. Underskuddet på selvkost kloakk dekkes inn med avgiftsøkning på kroner 750,- i 2.halvår 
2014. Resten dekkes inn i 2015.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.06.2014 

Behandling:

Rådmannen, Rune Stifjell (økonomisjef frem til 1. april 2014) og revisor Elsa Saghaug 
orienterte i saken.

Administrativ endring til innstillingens punkt 2:
- Underskuddet på selvkost kloakk på kr 686 271,- trekkes fra avsetningen til 

premieavviksfondet. 

Forslag fra Høyre, Frp, AP og uavhengig representant Jørn Cato Angell ved Mona Jørgensen: 
- Nytt punkt 2: Det settes av kr 900 000,- til tap på fordringer. 

Innstillingens punkt 2 og 3 vil da bli hhv punkt 3 og 4. 

Vedtak:

Votering: 
- rådmannens innstilling – med administrativ endring – vedtatt mot 7 stemmer.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Forslag på nytt punkt 4 fra Vidar Langeland (Frp)
- Administrasjonen legger frem en sak for kommunestyret i oktober som redegjør hvorfor 

Skjervøy kommune har så store problemer med å få utført et forsvarlig 
innfordringsarbeid siste 6-8 år, og redegjør for hva som er gjort siste måneder for å 
rydde opp i problemene med innfordringsarbeid i kommunen siden 2006-2007 og frem 
til 2013.

Vedtak:

Votering: 
- Innstillingen enstemmig bifalt. 
- Tilleggsforslaget fikk 2 stemmer og falt



PS 22/14 Fastsetting av endelige 2013-satser for tilskudd til private 
barnehager

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Tilskudd til Ørneveien Naturbarnehage for 2013 fastsettes med slike endelige satser
basert på regnskap 2013: Små barn kr. 186.588,-, store barn kr. 91.616,-, og
kapitaltilskudd kr 4.588,- for alle barn.

2. Tilskudd til Årviksand barnehage for 2013 fastsettes med endelig årlig sats på 840.000,-

3. Kommunestyret godkjenner ordning med at for lite utbetalt tilskudd etterbetales fullt ut
mens ved for mye tilskudd innføres et fribeløp på 50.000,-.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Fellesforslag: 
- Punkt 3 strykes

Vedtak:

Innstillingens punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt.

Fellesforslaget enstemmig vedtatt, innstillingens punkt 3 strykes

PS 23/14 Godkjenning av kontrollutvalgets årsrapport for 2013

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 
- Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 tas til orientering

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



PS 24/14 Politisk behandling: Forvaltningsrevisjonsrapport inntektsskapende 
virksomhet

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

1. Kommunestyret viser til rådmannens tilbakemelding av 10. februar 2014, hvor det 
framkommer at kommunen har skriftliggjort ulike rutiner som påpekt 
forvaltningsrevisjonsrapporten Skjervøy kommunes inntektsskapende virksomhet.

2. Kommunestyret tar til orientering tiltak som rådmannen har gjort i forbindelse med 
skriftliggjøring av rutiner og forutsetter videre at det settes fokus på videre arbeid både med 
gjennomgang, implementering og evaluering av de ulike rutiner i kommunen.

3. Kommunestyret ber om at rådmannen tilbakerapporterer til kontrollutvalget når tiltakene er 
iverksatt, med senest tilbakemelding innen 1.09.2014.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 25/14 Balansering av økonomirapportering vår 2014

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Økonomirapportene tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema
datert 21.05.14

2. Kommunestyret godkjenner rammeøkning til etatene tilsvarende bruk av bundne fond og
økte statstilskudd i tråd med vedlegg og oppdatert budsjettskjema 1A

3. Kommunestyret godkjenner endringer i bemanningsplanen i tråd med framlagte oversikt.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



PS 26/14 Investeringsrapport våren 2014

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at Kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med
budsjettskjema datert 19.05.14.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 27/14 Tilstandsrapporten i grunnskolen 2013 for Skjervøy kommune

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør slikt vedtak:
- Fremlagte tilstandsrapport for grunnskolen i Skjervøy 2013 tas til etterretning.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 28/14 Kompetanseplan for barnehagesektoren i Skjervøy kommune

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner Kompetanseplanen for barnehagesektoren i Skjervøy kommune



Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 29/14 Godkjenning av låneopptak til kjøp av datamaskiner i grunnskolen

Rådmannens innstilling

Skjervøy kommunestyre godkjenner låneopptak på kr 240.000,- til innkjøp av datamaskiner i
grunnskolen. Utstyret kjøpes inn i 2014, og lånet nedbetales med dekning fra driftsbudsjettet til
skolene de neste 3 årene.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 30/14 Deltakelse i prosjekt "Kunnskapsløft i kulturminnevernet"

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør flg vedtak:

1. Skjervøy kommune slutter seg til fremdriftsplanen og målsettinger i prosjekt 
”Kunnskapsløft i kulturminnevernet”.

2. Kommunens bidrag i prosjektet er gjennom egeninnsats av egne ansatte i henhold til 
saksframlegg.

3. Kommunestyret ber om at det legges frem en rapport etter endt prosjekt.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen vedtatt mot 4 stemmer. PS 31/14 Rullering av edruskapspolitisk plan

Rusforums innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 
1. Kommunestyret utsetter rullering av edruskapspolitisk plan.  
2. Edruskapspolitisk plan blir revidert i kommunens rusforum i henhold til nytt lovverk, 

samt knyttes opp mot andre kommunale planer hvor forebyggingsaspektet er sentralt.  
3. Ny edruskapspolitisk plan legges frem for kommunestyret i løpet av 2014 



4. Taket på antall skjenkebevillinger i Skjervøy kommune oppheves

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 32/14 Søknad om skjenkebevillinger, Ocean Bar

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:
- Søknaden om skjenkebevilling for Ocean Bar avslås

Behandling:

Jørn Cato Angell er part i saken og ble enstemmig erklært inhabil. Han fratrådte i saken. 

Fellesforslag 
1. Ocean Bar ved skjenkestyrer Jørn Cato Angell gis skjenkebevilling for øl, vin og 

brennevin i lokalene til nedlagte Public AS i perioden 18.06.2014 – 30.06.2016.
2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i Edruskapspolitisk plan. 
3. Stedfortredende skjenkestyrer må oppnevnes og avlegge kunnskapsprøven før oppstart. 

Vedtak:

Fellesforslaget enstemmig vedtatt

PS 33/14 Utvidelse av skjenkeområde - Arctic Panorama Lodge

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 
1. Arctic Panorama Lodge innvilges utvidelse av skjenkebevillingen til også å gjelde 

terrassene utenfor bygget 
2. Utendørs skjenkebevilling gjelder alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



PS 34/14 Politisk behandling: skjenkebevilling KaiEn Skjervøy AS

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. KaiEn Skjervøy AS gis skjenkebevilling for øl og vin (Gruppe 1 og 2) på KaiEn 

Skjervøy fra 1. juli 2014 til 30.06.2016 
2. Skjenketider ihht i Edruskapspolitisk handlingsplan
3. Kjartan R. Erlingsson godkjennes som skjenkestyrer og må avlegge kunnskapsprøven før 

oppstart. 
4. Malgorzata Jedraszak godkjennes som stedfortredende skjenkestyrer og må avlegge 

kunnskapsprøven før oppstart . 

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.06.2014 

Behandling:

Forslag fra Ingrid Lønhaug (SV)
- Dato endres til «fra 18.06.2014»

Vedtak:

Innstillingen – med endringsforslaget – enstemmig vedtatt. 

PS 35/14 Boligsosial handlingsplan

Rådmannens innstilling

1. Framlagt boligsosial handlingsplan for perioden 2014-2018 vedtas.

2. Kommunestyret følger opp tiltaksplanen for å sikre at tiltaka gjennomføres i henhold til 

foreslått tidsramme.

3. Planen evalueres årlig og rulleres i løpet av neste valgperiode.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.06.2014 

Behandling:

Forslag til nytt punkt 4 fra flertallsgrupperingen og AP, ved Ørjan Albrigtsen (KP): 

Kommunestyret ønsker å realisere leiligheter i kommunen gjennom OPS 
(Hamarøymodellen). 
Kommunestyret nedsetter ei arbeidsgruppe som skal fremlegge en sak til formannskapet 
høsten 2014 hvor de skal avklare følgende: 

- Anbudskriterier
- Antall boliger
- Tomtalternativ

Gruppa skal bestå av to politikere og en fra administrasjonen: 
- Ørjan Albrigtsen (KP) 
- Øystein Skallebø (AP)
- Rådmannen

Vedtak:

Votering: 



- Innstillingen enstemmig bifalt
- Nytt punkt 4 enstemmig vedtatt. 

PS 36/14 Medarbeiderundersøkelsen

Rådmannens innstilling:

Formannskapet tar resultatene fra medarbeiderundersøkelsen til orientering.
--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 37/14 Resultat fra brukerundersøkelse 2014 ved Eidekroken barnehage

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør flg vedtak:
- Kommunestyret tar resultatet fra brukerundersøkelsen i Eidekroken barnehage til 

orientering.
--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



PS 38/14 Resultat fra brukerundersøkelse 2014 i Skjervøy kulturskole

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør flg vedtak:
- Kommunestyret tar resultatet fra brukerundersøkelsen i Skjervøy kulturskole til 

orientering.
--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



PS 39/14 Resultat fra brukerundersøkelse 2014 ved Skjervøy ungdomsskole

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør flg vedtak:
- Kommunestyret tar resultatet fra brukerundersøkelsen 2014 ved Skjervøy ungdomsskole 

til orientering.
--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 40/14 Resultat bra brukerundersøkelse 2014 ved Skjervøy barneskole

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør flg vedtak:
- Kommunestyret tar resultatet fra brukerundersøkelsen ved Skjervøy barneskole til 

orientering.
--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



PS 41/14 Resultat fra brukerundersøkelse 2014 i SFO ved Skjervøy 
barneskole

Rådmannens innstilling

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 42/14 Resultat fra brukerundersøkelse 2014 teknisk etat 
byggesaksavdelingen

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør flg. vedtak:
Kommunestyret tar resultatet fra brukerundersøkelsen v/teknisk etat byggesaksavdelingen til 
orientering. 

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



PS 43/14 Resultat fra brukerundersøkelse 2014 i Vågen barnehage

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør flg vedtak:
- Kommunestyret tar resultatet fra brukerundersøkelsen i Vågen barnehage til orientering.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 44/14 Interpellasjoner 18.06.2014

Rådmannens innstilling

Interpellasjonene anses besvart og behandlet. 

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.06.2014 

Behandling:

Interpellasjon ang veier, ved Jørn Cato Angell (uavhengig)
- Har ikke ordføreren observert at de kommunale veiene i Skjervøy er i elendig forfatning 

og noe må gjøres. Har ordføreren noe tanker om det?
- Og da må man jo spørre hvilke tiltak har ordføreren tenkt og iverksette i denne 

sammenheng.
- Og kunne det være en god ide å lage en vedlikeholdsplan over de kommunale veiene i 

Skjervøy, slik at man hadde en plan over de enkle veiene som skal vedlikeholdes og 
Asfalteres, kunne ikke det være en god Verktøy slik at man får fort gang i vedlikeholdet 
på veier i Skjervøy. At Skjervøy kommune har et langt etterslep av vedlikehold av 
kommunale veier er det ingen tvil om.

Ordføreren svarte:
- Ikke enig ang standarden
- Det skjer hendelser og gravearbeid som går ut over asfalten, dette må repareres. 
- Vedlikeholdsplan kan uansett være en god idé. Må tas med i budsjettarbeidet

Kjell-Ove Lehne (fungerende teknisk sjef) svarte: 
- Grusveiene bør kanskje prioriteres foran asfaltveiene. 
- Teknisk har ikke budsjettmessig rom for store tiltak innen vei. 
- Vedlikeholdsplan er en god idé



Interpellasjon fra Skjervøy SP ang fremdriften ved Sandøra industriområde
Forslag til vedtak:

- Skjervøy kommunestyre ber ordfører snarest innkalle involverte parter/myndigheter til et 
møte med tanke på å få fortgang. Hvis ikke ordinære prosesser hjelper, må saken løftes 
politisk til rette nivå som sikrer raskest mulig fremdrift. 

Ordføreren svarte med å referere et notat fra saksbehandler ved Nord-Troms plankontor, 
Andreas Einevoll: 

- Plankontoret arbeider med fullt trykk på saken
- Ordføreren har vært i kontakt med kulturetaten og fylkesråden for å få fortgang i arbeidet
- Sametinget har ordføreren til nå ikke fått snakket med

Kjell-Ove Lehne (fungerende teknisk sjef) svarte: 
- Tromsø Museum og fylkeskommunens kulturetat foretar befaringen i disse dager. 
- Vegvesenets arbeid med Langbakken må sees i sammenheng. Denne saken er på høring 

frem til 25. august. Etter dette kan det bli aktuelt å søke dispensasjon fra kulturminnene 
ifm vegen. Kan være synergier ifm Marine Harvest sin konsesjonssøknad og disse andre 
to reguleringsplanarbeidene. 

På bakgrunn av svarene trakk interpellanten forslaget

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 45/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Referatsakene anses referert og behandlet

RS 15/14 VS: Årsmelding og regnskap for Halti kvenkultursenter IKS

RS 16/14 Årsmelding Ørneveien Naturbarnehage - 2013


